
کنند؛ به منظور رسمیت بخشیدن به فعالیت خود، که در زمینه تولید کاال یا ارائه خدمات فعالیت می در زمان حال، افرادی

ثبت شرکت نیاز به ثبت یک شرکت با مالکیت خود دارند. یکی از پرطرفدار ترین شرکت های قابل تاسیس در ایران، 

می باشند. این شرکت ها دارای شرایطی مناسب تر و آسانتر برای تاسیس نسبت به سایر شرکت ها می  مسئولیت محدود

محبوب ترین شرکت ها هستند. در ادامه به توضیح شرکت های مسئولیت محدود و نحوه ثبت آن،  باشند؛ به همین دلیل جزو

 .پرداخته ایم

 شرکت مسئولیت محدود چیست؟

دو سهامدار است. همچنین این گونه شرکت ها در عرصه  شرکت مسئولیت محدود، یک سازمان متشکل از دست کم ��

اری شده در شرکت مسئولیت محدود توسط سهامداران، به صورت اوراق برابر تجارت کار می کنند. مقدارمبلغ سرمایه گذ

تقسیم بندی نمی شود. هر کدام از سرمایه گذاران، با توجه به نسبت سرمایه خود، در برابر شرکت مسئولیت دارند و در 

 پرداخت هزینه ها متعهد می باشند

نفر یا بیشتر به منظوراهداف تجاری تشکیل می شود  2ه ازنوعی شرکت است ک شرکت مسئولیت محدود یا به عبارتی دیگر

و هر کدام از شرکا بدون اینکه سرمایه آنها به سهام تبدیل شده باشد، در برابر میزان سرمایه خود در شرکت در مقابل قرض 

ردد و اسم شرکت ها و تعهدات مسئول خواهند بود . الزم به ذکر است که عبارت مسئولیت محدود باید در نام شرکت قید گ

نباید متضمن نام هیچ کدام از شرکا باشد زیرا در این صورت شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده است در برابر 

 .اشخاص ثالث دارای مسئولیت تضامنی خواهد بود

 

 ویژگی های شرکت مسئولیت محدود

  

 ویژگی های شرکت مسئولیت محدود

 .مسئولیت محدود، دو نفر می باشد حداقل تعداد شرکا در شرکت با ️✔

کمترین میزان سرمایه با در نظر گرفتن هزینه های مورد استفاده در زمینه پیشبرد و ثبت شرکت مبلغ صد هزار تومان  ️✔

 .می باشد

فردی که اسمش در نام   .تا حد امکان از به کار بردن نام سهامداران در نام شرکت مسئولیت محدود خودداری شود ️✔

 .رکت بیاید، در واقع وظیفه پرداخت تمامی هزینه ها و بدهی های شرکت را خواهد داشتش

شرط اصلی تشکیل شرکت مسئولیت محدود این می باشد که تمام اعضا، سهام نقدینه و سهم الشرکه نسیه را به مدیر  ️✔

 .شرکت بپردازند و این امر توسط مدیر مورد تایید باشد

سرمایه نسیه تعیین شده از سوی مدیر شرکت مسئولیت محدود، در برابر افراد ثالث مسئولیت  تمامی شرکا نسبت به ️✔

 .تضامنی دارند
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تواند به صورت اوراق تجارتی باشد؛ همچنین امکان انتقال سهام بین سهام تمامی اعضای شرکت مسئولیت محدود، نمی ️✔

درصد از سرمایه  ۷۵ازه تعدادی از سهامداران که دست کم سهامداران وجود ندارد. البته در شرایط خاص و با کسب اج

 .جایی سهام فراهم میشودمربوط به آنها باشد، امکان جابه

 .انتقال سهام بین سهامداران تنها با وجود یک مدرک رسمی امکان پذیر خواهد بود ️✔

مدیران از بین سهامداران یا از بین افراد وظیفه اداره شرکت مسئولیت محدود، به عهده یک یا چند مدیر می باشد. این  ️✔

 .خارج از شرکت برای زمانی متناهی یا نامتناهی انتخاب میشوند

با توجه به مصوبات موجود در اساسنامه، سرپرست شرکت مسئولیت محدود، تمامی مجوزهای مورد نیاز برای سر و  ️✔

 .سامان دادن به شرکت را دارد

 .در اساسنامه، سهامداران متناسب با سرمایه خود، توانایی نظردهی در امور شرکت را دارندبا توجه به مقررات موجود  ️✔

به منظور تصویب مندرجات شرکت مسئولیت محدود ، باید حتما تمامی موارد از نظر سهامداران با بیشترین میزان  ️✔

 .امداران قابل تایید باشدسرمایه مورد تایید باشد؛ در غیر این صورت تصمیمات باید از طرف اکثریت سه

  

 قوانین ثبت شرکت مسئولیت محدود

شرکت مسئولیت محدود، زمانی تاسیس می شود که کل هزینه شرکت پرداخت شده باشد و سهم الشرکه نسیه، تعیین و  ️✔

 تحویل داده شده باشد

 .هستند سهامداران به میزان سرمایه خود در پرداخت بدهی های شرکت مسئولیت محدود، موظف ️✔

توانایی سهامداران در شرکت مسئولیت محدود برای رای دادن در زمینه های مختلف بستگی به میزان سرمایه آن ها در  ️✔

 .شرکت دارد

 شرایط ثبت شرکت مسئولیت محدود

 .شرکت با مسئولیت محدود، با دست کم دو نفر سرمایه گذار تاسیس میشود ��

 .شرکت با مسئولیت محدود، صد هزار تومان می باشدکمترین میزان هزینه برای تاسیس  ��

 .ثبت شرکت مسئولیت محدود ارتباطی به مدرک تحصیلی ندارد ��

 .باشدزمان مورد نیاز برای ثبت شرکت مسئولیت محدود، دو هفته می ��

 چگونگی ثبت شرکت مسئولیت محدود



ی پرطرفدار شناخته میشود و عده زیادی هستند که از شرکت ها شرکت با مسئولیت محدود ، از نوع ثبت شرکت امروزه ��

برای شرکت خود، این نوع از شرکت را برمی گزینند. شرکت ها با مسئولیت محدود از دسته شرکت هایی هستند که این 

 .روز ها پر متقاضی و متداول محسوب میشوند

نفر تشکیل میشوند. در هنگام ثبت  2از یا بیش  2شرکت مسئولیت محدود برای انجام امور و فعالیت های تجاری بین  

 .شرکت الزم است که به تعداد سهامداران و میزان سهامشان دقت کرده و نوع شرکت را مشخص کنید

 سهم الشرکه چیست و انتقال آن چگونه است؟

میزان سرمایه درثبت شرکت مسئولیت محدود، هر یک از سهامداران دارای یک سهم الشرکه هستند. سهم الشرکه در واقع 

 .ای است که هر کدام از سهامداران در شرکت دارند

سهم الشرکه به صورت اوراق تجاری نیست و قابلیت انتقال ندارد. البته در بعضی موارد و طبق شرایط خاص، عمل انتقال 

 :قابل انجام می باشد که به بررسی این شرایط می پردازیم

 .درصد از سرمایه شرکت باشند ۷۵لشرکه موافق هستند مالک تعداد سهامدارانی که با انتقال سهم ا ✅

عالوه بر میزان سرمایه سهامداران موافق، تعداد شرکای موافق با عمل انتقال هم باید به نسبت کل سهامداران، بیشتر  ✅

 .باشد

 .ثق انجام گیردجایی سرمایه، باید حتما تمام فرایند به صورت رسمی و از طریق مدارک موبرای انجام عمل جابه ✅



 



 



 شرایط انتخاب مدیرعامل در شرکت مسئولیت محدود

وظیفه اداره شرکت مسئولیت محدود، به عهده یک یا چند مدیر می باشد. این مدیران از بین سهامداران یا از بین افراد  ��

هیات مدیره داشته باشد،  خارج از شرکت برای زمانی متناهی یا نامتناهی انتخاب میشوند. اگر یک شرکت مسئولیت محدود

 .باید اعضای هیات، یک نفر از افراد را به عنوان رییس هیات مدیره انتخاب کنند

نیاز به یک سرپرست دارد. انتصاب این سرپرست و معین کردن میزان وظایف و مقدار حقوق  شرکت مسئولیت محدود

کنار کردن سرپرست را دارند و خود مدیرعامل هم می دریافتی او با مدیران شرکت می باشد؛ هم چنین مدیران توانایی بر

تواند از سمت مدریعاملی استعفا بدهد. با توجه به مصوبات موجود در اساسنامه، سرپرست شرکت مسئولیت محدود، تمامی 

 .مجوزهای مورد نیاز برای سر و سامان دادن به شرکت را دارد

د، سرپرست یا مدیران شرکت، کارگزار رسمی شرکت محسوب طبق مندرجات موجود در اساسنامه شرکت مسئولیت محدو

می شوند و توانایی این را دارند که بر اساس قوانین موجود و با در نظر گرفتن مصلحت شرکت، فعالیت های الزم در زمینه 

ه سرپرستی شرکت را جامه عمل بپوشانند. وظیفه تنظیم یک صورت جلسه شامل ضرر و سود شرکت به صورت ساالنه ب

 .عهده مدیران شرکت مسئولیت محدود می باشد

 از جمله وظایف و توانایی های سرپرست شرکت مسئولیت محدود ��

 تنظیم یک صورت جلسه شامل ضرر و سود شرکت به صورت ساالنه و ارایه آن به اداره ثبت ️✔

 برگزاری جلسات مربوط به سهامداران ️✔

 شرکتتنظیم و تدوین صورتجلسات و اساسنامه  ️✔

 انجام امور حسابداری و بررسی کسورات شرکت ️✔



 



  مزایای ثبت شرکت مسئولیت محدود

 .تعداد سهامداران برای ثبت شرکت مسئولیت محدود، دست کم دو نفر می باشد ✅

شود و تایید مدیرعامل مبنی بر دریافت مبلغ سهام شرکت مسئولیت محدود به صورت نقدی به مدیر شرکت واگذار می ✅

 .سهام کافی است و نیاز به تاییدیه بانکی و قانونی نیست

فرایند انتخاب سرپرست شرکت مسئولیت محدود بسیار آسان است و انتخاب مدیر یا مدیران به صورت متناهی یا  ✅

 .نامتناهی توسط سهامداران صورت میگیرد

 .نیاز نیست شناسایی سهامداران شرکت به صورت ساالنه انجام شود ✅

در این نوع از شرکت ها به مدت مشخصی که به صورت محدود و یا نامحدود است و به یک یا چند  ه امور شرکتادار ✅

 . نفر که به عنوان مدیر در نظر گرفته می شوند، داده می شود

  معایب ثبت شرکت مسئولیت محدود

ن موظف هستند مبلغ مورد نظر تشکیل شرکت مسئولیت محدود، این است که همه سرمایه گذارا یکی از شرایط اصلی ✅

خود را در ابتدای کار به حساب شرکت واریز نمایند ولی انجام این عمل، ممکن است به صورت ظاهری باشد و جنبه 

 .قانونی نداشته باشد

 .به دلیل عدم وجود اوراق تجاری در سهام شرکت، امکان جابه جایی سهام وجود ندارد ✅

مسئولیت محدود، بعضی از ادارات خصوصی هیچ مبلغی را با عنوان وام به این به دلیل رابطه موجود در شرکت  ✅

 .شرکت ها نمی دهند

 .با توجه به قوانین موجود، شرکت های با مسئولیت، محدود توانایی حضور در بعضی مناقصات دولتی را ندارند ✅

 نکاتی که قبل از ثبت شرکت مسئولیت با محدود باید به انها توجه شود

 .داد شرکای موجود در این نوع از شرکت ها نباید کمتر از دو نفر باشدتع ��

 .در شرکت های با مسئولیت محدود، هر دو شریک باید به یک میزان سهامدار باشند ��

 .سرمایه به کار گرفته شده در شرکت های با مسئولیت محدود نباید از صد هزار تومان کمتر باشد ��

ها در نام شرکت از ذکر نام شرکا خودداری کنید زیرا شریکی که نام او در اسم شرکت قید درثبت این نوع از شرکت  ��

 .گردد در قبال تمامی بدهی ها مسئول می شود و همچنین مسئول تمامی تعهدات شرکت نیز به حساب می آید

 .انتقال سهم هر یک از شرکا فقط در صورت تنظیم سند رسمی باید انجام گیرد ��



این دسته از شرکت ها در برابر تمام امور شرکت دارای اختیار هستند ، مگر اینکه در اساسنامه شرکت خالف مدیران  ��

 . آن ثابت شده باشد

 نفر باشد ، در این صورت تشکیل هیئت نظارت امری ضروری می باشد 12اگر تعداد شرکای شرکت به اندازه  ��

 .که این شرکا نیز نباید عضو هیئت مدیره باشند باشد  هیئت نظارت باید شامل سه نفر از شرکا ��

 .در شرکت های با مسئولیت محدود، هیئت نظارت باید یکبار در سال مجمع عمومی را تشکیل دهند ��

 .هیچ کدام از شرکا رانمی توان برای افزایش سهم الشرکه مجبور کرد ��

 .ی اقدام کردتا یک هفته بعد از ثبت شرکت باید برای دریافت دفاتر قانون ��

 مدارک ثبت شرکت مسئولیت محدود 



 

  

 مدارک ثبت شرکت مسئولیت محدود 

 اسناد شناسایی سهامداران شرکت مسئولیت محدود

 دو رونوشت از شرکت نامه



 گواهی عدم سو پیشینه اعضای هیات مدیره

 دو رونوشت از اساسنامه شرکت

 دو نسخه تقاضانامه

 برای شرکت و فیش پرداختیرونوشت از انتخاب اسم 

 نسخه اصلی از جواز فعالیت شرکت

 نامهنسخه اصلی وکالت

 دوعدد رونوشت صورتجلسه هیات مدیره

 دو رونوشت جلسه انجمن عمومی تاسیس کننده

  

  

 مراحل ثبت شرکت مسئولیت محدود

 

 ارائه دو عدد کپی از شرکت نامه، تقاضانامه و اساسنامه 1️⃣

 مبلغ انتخاب اسم شرکت و تاییدیه پرداختی به اداره ثبت شرکتپرداخت  2️⃣

تعیین وعرضه تعدادی اسم شرکت که بر حسب فرهنگ اسالمی و با مفهوم باشد. نام انتخابی تکراری نباشد و مورد تایید  3️⃣

 .اداره ثبت شرکت ها قرار بگیرد و در این زمینه اسناد مورد نظر به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود

پس از بازگشت از اداره ثبت شرکت در زمان تعیین شده، اگر اشکالی در سوابق مشاهده نشود؛ اطالعیه درج فعالیت،  4️⃣

تدوین شده و در زمان مراجعه، به فرد درخواست کننده داده می شود سپس درخواست کننده باید به بانک برود و مبلغ حق 

 .را به واحد حسابداری تحویل دهد الثبت را بپردازد و صورت حساب تایید کننده



اگر در سوابق کسری وجود داشت، به صورت کتبی به فرد درخواست کننده ابالغ شده تا به برطرف کردن مشکالت  5️⃣

 .بپردازد

در این مرحله، سوابق به قسمت ثبت تاسیس و تغییرات فرستاده میشود و بعد از گذشتن مدت زمان رسمی آن، اطالعیه  6️⃣

 .ت از طرف سرپرست اداره ثبت شرکت ها تایید و امضا می گرددثبت شرک

پس از تایید مدیر شرکت، درخواست کننده سوابق را به بخش دبیرخانه خواهد برد تا اطالعیه مورد نظر در دفتر  7️⃣

 .اندیکاتور و طبق روال معمول و متناسب ثبت و تایید شود؛ این امر سبب بایگانی قانونی مدرک شده است

پس از گذراندن تمامی این مراحل، درخواست کننده باید یک رونوشت از اطالعیه را به بخش روابط عمومی اداره کل  8️⃣

 ثبت شرکت ها ببرد و رونوشت دیگر را به دفتر شرکت سهام روزنامه جمهوری اسالمی ایران برساند

  

 نکات ثبت شرکت مسئولیت محدود در ایران

 .فعالیت شرکت در اسم شرکت به کار برده شودبه صورت واضح باید نوع  ��

 .وظیفه سهامداران دارای محدودیت می باشد ��

 .جایی سهام، محدودیت هایی وجود دارددر انجام جابه ��

 .انحالل شرکت در صورت فوت سهامداران اتفاق نمی افتد ��

 .تغییر می کندبا افزایش تعداد سهامداران به بیشتر از دوازده نفر، قوانین شرکت  ��

  

 تفاوت شرکت مسئولیت محدود با شرکت سهامی خاص

اولین تفاوت در شرکت با مسئولیت محدود و شرکت با سهامی خاص در تعداد سهامداران آن می باشد که در شرکت با  ️✔

 .مسئولیت محدود باید دست کم دو نفر و در شرکت با سهامی خاص دست کم سه شریک وجود داشته باشد

زان سهام ابتدایی در شرکت با مسئولیت محدود، فقط در اساسنامه تعیین شده است و انجام فرایند باز کردن حساب و می ️✔

درصد از سهام ابتدایی را در  ۳۵انتقال سرمایه به آن حساب لزومی ندارد.اما در شرکت سهامی خاص، شرکا باید دست کم 

 .مانده سرمایه شرکت متعهد باشند حسابی با نام شرکت واریز نمایند و نسبت به باقی

در شرکت سهامی خاص باید انتصاب ناظر اصلی و علی البدل اجبارا انجام شود اما در شرکت مسئولیت محدود این امر  ️✔

 .اختیاری است

بازه زمانی فعالیت مدیر در شرکت مسئولیت محدود، دارای محدودیت نمی باشد و این امربراساس تصمیم سهامداران  ️✔

 ۲۴بیشترین طول زمان فعالیت مدیر در شرکت سهامی خاص  رکت، به صورت فعالیت متناهی یا نامتناهی خواهد بود اماش

 .ماه می باشد



انتشار اطالعیه دعوت شرکت، در روزنامه های با تیتراژ انتشار باال برای شرکت مسئولیت محدود اختیاری است ولی  ️✔

 .اری است و اعضای هیات مدیره باید تصمیم درست را در این زمینه اتخاذ نماینداین امر در شرکت سهامی خاص امری اجب

در زمینه انتصاب مدیران، فعالیت دو شرکت با هم متفاوت می باشد. مدیر شرکت مسئولیت محدود میتواند از میان شرکا  ️✔

و در غیر این صورت پس از یا خارج از شرکت باشد اما مدیر شرکت سهامی خاص حتما باید جزو سهامداران باشد 

 .انتصاب به عنوان مدیر باید میزان سرمایه تعیین شده را تهیه و به حساب شرکت واریز نماید

برای برگزاری جلسات مجامع عمومی در شرکت مسئولیت محدود، قوانین پیچیده تری نسبت به برگزاری جلسات در  ️✔

 .شرکت سهامی خاص می باشد

درصد از سهامداران و از طریق مراجعه به  ۷۵رمایه در شرکت مسئولیت محدود، پس از تایید انتقال و جابه جایی س ️✔

دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام خواهد شد اما این امر در شرکت سهامی خاص به صورت جا به جایی معمولی سرمایه و سهام 

 .می باشد

سئولیت محدود، به نسبت میزان سرمایه هر فرد می میزان توانایی هر سهامدار برای شرکت در نظرسنجی های شرکت م ️✔

 .باشد اما در شرکت سهامی خاص این امر بر اساس تعداد سرمایه افراد صورت میگیرد

در شرکت مسئولیت محدود سرمایه شرکت به سهام تبدیل نمی شود و بر اساس اصل میزان پولی که در شرکت قرار  ️✔

 .تعهد هستنددادند نسبت به بدهی ها و مخارج شرکت م

 شرکت مسئولیت محدود بهتر است یا سهامی خاص؟

از جمله برتری های شرکت سهامی خاص نسبت به شرکت مسئولیت محدود، توانایی باالتر دریافت وام و شرکت در  ✅

 .مناقصات دولتی است

درصد از مبلغ سرمایه گذاری شده در شرکت باید به حساب بانکی و تحت عنوان  ۳۵در شرکت سهامی خاص دست کم  ✅

شرکت، در شرف تاسیس واریز شود و سهامداران تامین باقی مبلغ را تعهد می دهند، اما در شرکت مسئولیت محدود تمامی 

 .ایت می کندسهام باید به رئیس شرکت تحویل داده شود و تاییدیه توسط مدیر مبنی بر دریافت مبلغ کف

طول مدت انتصاب مدیران در شرکت سهامی خاص، دست باال دو سال و برای ناظرین دست باال یک سال است که این  ✅

 .مدت تمدید می شود اما در شرکت مسئولیت محدود، طول مدت انتصاب مدیر به صورت نامتناهی است

شود. این گروه متشکل از یک رییسه انجام میاداره جلسه مجمع عمومی در شرکت سهامی خاص، به وسیله هیئت  ✅

سرپرست، دو ناظر و یک نفر نویسنده است که از بین اعضای شرکت می باشد. در شرکت مسئولیت محدود این امر توسط 

 .هیات نظارت انجام میشود و تنها شرط آن این است که تعداد سهامداران بیشتر از دو نفر باشد

 .شرکت، صد هزار تومان می باشدحداقل سرمایه برای ثبت دو  ✅

انتصاب ناظر اصلی و علی البدل در شرکت سهامی خاص اجبارا باید انجام شود اما این امر در شرکت با مسئولیت  ✅

 . محدود بر حسب اختیار است

 .تعداد سهامداران در شرکت با مسئولیت محدود، دست کم دو نفر و در شرکت سهامی خاص دست کم سه نفر می باشد ✅

 .در شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود، افزایش میزان سهام بر حسب اختیار می باشد ✅



در شرکت سهامی خاص، سرپرست شرکت حتما باید از میان سهامداران باشد اما در شرکت با مسئولیت محدود این  ✅

 .گونه نیست

ت محدود به نسبت سرمایه و در شرکت سهامی میزان توانایی شرکا برای شرکت در نظر سنجی، در شرکت مسئولی ✅

 .خاص به تعداد سهم بستگی دارد

میزان تعهد سرمایه داران در شرکت سهامی خاص بسته به تعداد سهم آن ها در شرکت می باشد اما این تعهد در شرکت  ✅

 .با مسئولیت محدود به نسبت مبلغ سرمایه گذاری شان در شرکت تعیین می شود

 شرکت مسئولیت محدودمدت زمات ثبت 

، انجام این امر نسبت به ثبت سایر شرکت ها مراحل ثبت شرکت مسئولیت محدود با توجه به شرایط معمول و سهولت ��

زمان کمتری نیاز دارد. اگر انجام این امر توسط یک فرد با تجربه باال در زمینه ثبت شرکت انجام شود، مطمئنا زمان و 

اهد داشت. در نهایت زمان مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود، دست کم دو هفته سردرگمی کمتری به دنبال خو

 .خواهد بود

 

 شرکت مسئولیت محدود مختص چه فعالیت هایی هستند؟

شرکت مسئولیت محدود، در هر زمینه ای قابلیت کار دارند و مختص موضوع فعالیتی خاصی نمی باشند. نکته حائز اهمیت 

ت مسئولیت محدود این می باشد که این نوع شرکت های برای مباحثی که الزم نیست در مناقصات دولتی و در مورد شرک

غیر دولتی حضور داشته باشند هم مساعد می باشد؛ با توجه به مسائل باال حیطه فعالیت شرکت مسئولیت محدود را میتوان 

 .ی و ... تقسیم بندی کرددر حیطه های معامله، صادر نمودن اجناس، تبلیغات، امور صنعت

 قبل از ثبت شرکت مسئولیت محدود چه اقداماتی باید انجام شود؟

 .پیش از انجام مراحل ثبت شرکت مسئولیت محدود، نیاز به انجام اقداماتی می باشد که به توضیح این موارد می پردازیم

 کامل نمودن اسناد شرکت مسئولیت محدود ��

 خواست کننده من جمله اسناد هویتی سهامداران و ناظران و اعضای هیات مدیرهکامل کردن اسناد مربوط به در 

  اسم سه بخشی ۵انتخاب اسم برای شرکت با معرفی 

 تعیین مبحث کار و فعالیت شرکت 

 انتخاب محل کار شرکت به منظور انجام فعالیت 

 تحویل اوراق قانونی شرکت با مسئولیت محدود 

محدود شامل مواردی باشد که باید به تایید و امضای تمامی سهامداران، ناظران و اوراق قانونی شرکت مسئولیت  �� 

 :اعضای هیات مدیره برسد. این اوراق شامل موارد زیر می باشد

 شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود 

 تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود 

 اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود 



 ان شرکت با مسئولیت محدودصورتجلسه جلسه عمومی تاسیس کنندگ 

 صورتجلسه هیات مدیره شرکت با مسئولیت محدود 

 اقرارنامه مدیران شرکت با مسئولیت محدود 

 نحوه ثبت شرکت مسئولیت محدود

پس از انجام مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود، نیاز به انجام اقداماتی برای طی نمودن مراحل نهایی تاسیس شرکت می 

 :یح این موارد می پردازیمباشد که به توض

 تحویل اوراق شرکت با مسئولیت محدود 

در تاسیس شرکت مسئولیت محدود، پس از ارسال اوراق شرکت باید جهت دریافت این اوراق و اطالعیه ثبت شرکت 

 .ثبت شرکت ها مراجعه شود مسئولیت محدود به اداره

داشته باشد و از دو رونوشت این اوراق، یک نسخه به   را همه این اوراق پس از تایید باید مهر اداره ثبت شرکت ها

 . درخواست کننده تحویل و نسخه دیگر در اداره ثبت شرکت ها بایگانی میشود

 پرداخت مبالغ اداری شرکت مسئولیت محدود

مبلغ حق  پس از طی کردن مراحل ثبت شرکت و تایید آن، باید حق الثبت شرکت اداره ثبت و مالیات پرداخت شود. میزان

الثبت بر اساس برآوردی که توسط یک کارشناس انجام می گیرد، تعیین می شود و همچنین هزینه ای بابت مالیات به اداره 

 .گرددمالیاتی پرداخت می

 افتتاح حساب شرکت مسئولیت محدود

به بانک مورد نظر  به منظور تشکیل حساب برای شرکت با مسئولیت محدود باید همه افراد دارای اختیار در شرکت ،

 .مراجعه نمایند و نسخه روزنامه رسمی و اطالعیه ثبت شرکت را همراه داشته باشند

 پرداخت هزینه های شرکت مسئولیت محدود

با انجام مراحل ذکر شده در باال ، به مرحله واریز سایر مبالغ ثبت شرکت مسئولیت محدود می رسیم که شامل هزینه ها با 

 :موارد زیر می باشد

 روزنامه رسمی ️✔

 روزنامه کثیر االنتشار ️✔

 پلمپ دفاتر سال جاری ️✔

 پلمپ دفاتر سال آینده ️✔

 دریافت کد اقتصادی کشور یا مسئولیت محدود ️✔



پس از انجام تمامی مراحل پرداختی ثبت شرکت مسئولیت محدود نسبت به دریافت کد اقتصادی شرکت اقدام شود. برای این 

مجازی، طرح جامع مالیاتی دریافت شود و پس از تایید و ثبت نمودن آن، مراحل دریافت کد اقتصادی طی امر باید از طریق 

 .ماه بعد از تاریخ ثبت شرکت انجام گیرد 2می شود. انجام این فعالیت دارای محدودیت زمانی می باشد و دست باال باید طی 

  

 ت ؟سرمایه برای ثبت شرکت مسئولیت محدود چقدر اس حداقل 

تومان است. اگر شما جزو اعضای  100000مبلغی در حدود  ثبت شرکت با مسئولیت محدود میزان سرمایه الزم برای ��

شرکتی با مسئولیت های محدود هستید، الزم است بدانید که برای اینکه قادر به شرکت در مزایده باشید و یا در مناقصات 

 .شروع کار با شرکت مسئولیت های محدود قید کنیدحضور داشته باشید حتما قراردادی را در ضمن 

در شرکت با مسئولیت های محدود هر عضو با توجه به میزان سرمایه ای که در شرکت قرار داده است در برابر قروض و 

بدهی های شرکت موظف به پرداخت بخشی از آن خواهد بود و به همان میزان در سود حاصل از فعالیت های شرکت سهیم 

 .بود خواهد

 مالیات شرکت مسئولیت محدود

 .مورد مالیات مشمول شرکت مسئولیت محدود می شود که به توضیح آن می پردازیم ۲طبق قوانین موجود، 

 مالیات بر عملکرد شرکت ��

مالیات بر عملکرد شرکت در واقع بر اساس مبالغ شرکت و همچنین منافع حاصل از فعالیت شرکت تعیین می گردد و تمام 

مخارج مستقیم و غیر مستقیم شرکت بر آن تاثیرگذار است. البته نکته مهم این است که درآمد شرکت نباید با سود اشتباه 

 .گرفته شود و مالیات، شامل حال سود شرکت می شود

 مالیات بر ارزش افزوده ��

ی از اعتبار فروش، به مبلغ شرکت میگردد. به طور معمول درصد مالیات برارزش افزوده، شامل میزان فروش و درآمد

 .گیردخدمت اضافه میشود و پرداخت این مبلغ به صورت مستقیم به اداره ارزش افزوده صورت می

 هزینه ثبت شرکت مسئولیت محدود

هزینه ای که برای ثبت شرکت مسئولیت محدود مورد نیاز است به میزان سرمایه ثبتی شرکت بستگی دارد و هر چه  ��

 . اشد ، هزینه ثبت شرکت نیز بیشتر استسرمایه بیشتر ب

  :ورت کلی عبارتند ازبه ص هزینه ثبت شرکت

 هزینه مشاوره تخصصی ��

 هزینه مورد نیاز برای تعیین نام شرکت مورد نظر ��

 ... هزینه تهیه پوشه، پاکت، گیره، پست و ��
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 حق الوکاله مربوط به وکیل دادگستری ��

 هزینه مورد نیاز برای حق الثبت ��

مربوط به انتشار آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی و همچنین الزم به ذکر است که بعد از ثبت شرکت باید هزینه 

روزنامه کثیر االنتشار پرداخت شود و هر چه قدر تعداد شرکا بیشتر باشد ، هزینه انتشار آگهی در روزنامه رسمی هم بیشتر 

 .می شود

 خالصه مطلب

دن از امتیاز های خاص ثبت شرکت، بسیاری از کسب و کار های کوچک در ایران برای افزایش اعتبار برند خود و بهره بر

را شرح  ثبت شرکت مسئولیت محدوداقدام ثبت شرکت با مسئولیت محدود می کند. در این مقاله از تکسفیر شرایط و مراحل 

 .داده شد. در صورت وجود هرگونه سوال و یا ابها با کارشناسان تکسفیر تماس حاصل فرمایید

  

 .ین صفحه، کلیک کنیدبرای دانلود پی دی اف کامل مطالب ا

  

  

 چه مواردی باعث انحالل شرکت های با مسئولیت محدود می شود ؟

اگر شرکت مسئولیت محدود برای هدف خاصی تشکیل شده باشد و هدف مورد نظر آن نیز محقق شده باشد و یا رسیدن  ️✔

 . به آن غیر ممکن باشد

ه باشد و زمان مقرر شده برای آن به اتمام برسد نیز منجر به چنانچه شرکت برای یک دوره زمانی محدود به ثبت رسید ️✔

 .انحالل شرکت می شود

 . در صورتی که شرکت مربوطه ورشکست شده باشد ️✔

 . مالک نصف بیشتر سرمایه است برای انحالل شرکت تصمیم بگیرد  در صورتی که یکی از اعضای شرکت که ️✔

 .رسیدن یکی از شرکا می باشداز دیگر موارد انحالل شرکت نیز به فوت  ️✔

در صورتی که شرکت به قدری زیان ببیند که بیش از نیمی از سرمایه آن از بین برود و یکی از شرکا تقاضای انحالل  ️✔

 . کند و مراجع قانونی دالیل آن شخص را موجه بدانند نیز شرکت منحل می گردد

 ثبت شرکت مسئولیت محدود  سواالت متداول

 .ترین سواالت در زمینه ثبت شرکت مسئولیت محدود و پاسخ آنها می پردازیمبه بررسی مهم 

 مقررات برای ثبت شرکت مسئولیت محدود شامل چه مواردی است ؟



شرکت مسئولیت محدود، زمانی تاسیس می شود که کل هزینه شرکت پرداخت شده باشد و سهم الشرکه نسیه تعیین و تحویل 

میزان سرمایه خود در پرداخت بدهی ها ی شرکت مسئولیت محدود، موظف هستند. قوانین کامل داده شده باشد.سهامداران به 

 .ثبت شرکت مسئولیت محدود در مطلب باال آورده شده است

 ثبت شرکت مسئولیت محدود، به چه مقدار سرمایه نیاز دارد؟ 

تومان است. اگر شما جزو اعضای  100.000میزان سرمایه الزم برای ثبت شرکت مسئولیت های محدود مبلغی در حدود  

شرکتی با مسئولیت های محدود هستید.الزم است بدانید که برای اینکه قادر باشید در مزایدات شرکت کنید و یا در مناقصات 

 .حضور داشته باشید حتما قراردادی را در ضمن شروع کار شرکت با مسئولیت های محدود قید کنید

 ت شرکت مسئولیت محدود چقدر است ؟مدت زمان مورد نیاز برای ثب

میران زمان مورد نیاز برای ثبت شرکت مسئولیت محدود، دست کم دو هفته خواهد بود. جزئیات پاسخ این سوال در مقاله 

 .باال به طور کامل شرح داده شده است
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